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Presentació

Una vegada més presentem la memòria de les acti-
vitats endegades des de l’Escola Superior d’Arxi-
vística i Gestió de Documents, en aquest cas del 
curs 2005-2006, en l’avinentesa de tractar-se d’un 
exercici de normalitat docent i institucional. L’any 
passat esmentàvem el fet que, per primera vegada, 
des de l’Escola s’havien dut a terme totes i cadas-
cuna de les distintes tipologies d’activitats per a 
les quals havia estat concebuda. Enguany podem 
remarcar que s’ha procedit a donar un nou impuls 
i a intensificar els esforços en dos fronts cabdals 
per al col·lectiu d’arxivers.
 
El primer és la signatura de convenis de col-
laboració amb altres institucions afins de caràcter 
internacional. Com ja expliquem amb més detall 
en l’apartat adient de la memòria, al llarg del pri-
mer semestre de 2006 l’ESAGED ha signat sengles 
convenis de col·laboració amb la Universidad de 
Michoacán, situada a la ciutat de Morelia (Mèxic) 
i amb la Escuela Mexicana de Archivos, amb seu 
a Mèxic D.F. En el primer cas es tracta de donar 
suport formatiu a la universitat en el context 
d’endegament d’un projecte molt ambiciós de des-
envolupament tecnològic dels arxius de l’estat de 
Michoacán. Al seu torn, el conveni amb la Escuela 
Mexicana, pretén assessorar i oferir suport docent 
a una escola recentment creada que està cridada a 
omplir un gran buit formatiu a Mèxic on, tanma-
teix, s’està vivint una gran demanda de professi-
onals dels arxius en el marc d’una administració 
cada vegada més preocupada per la preservació 
de la memòria històrica i en paral·lel, fer front al 
repte de la introducció massiva de les tecnologies 
de la informació i la comunicació.
 
En l’àmbit de la docència, significar que el 
Graduat ha comptat amb prop de cent estudiants 
en el global dels dos cursos i que per primera 
vegada s’ha dut a terme un Postgrau en gestió de 
documents fotogràfics en col·laboració amb l’As-
sociació d’Arxivers de Catalunya, l’Institut d’Estu-
dis Fotogràfics i el Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona. A la 
vegada, s’ha començat a preparar una segona edi-
ció del Postgrau en gestió de documents electrò-

nics en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya i la Subdirecció General d’Arxius de la 
Generalitat de Catalunya.
 
Finalment, remarcar la notable valoració de l’Es-
cola en les enquestes dutes a terme a l’alumnat. Hi 
ha unanimitat en considerar l’atenció i seguiment 
del professorat, la política de pràctiques remune-
rades i la qualitat de la docència com els trets més 
definidors de l’Escola. A les envistes de l’inici de 
la formació de la cinquena promoció, s’ha conso-
lidat la pràctica de dur a terme una edició de la 
memòria en català i castellà, tant en suport paper 
com digital, atès el creixent interès manifestat per 
altres institucions espanyoles i estrangeres per 
conèixer de més aprop el model d’Escola d’arxi-
vística impulsat des de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Sr. Ramon Alberch
Director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió 
de Documents
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Any de finalització dels estudis

La diversificació dels segments d’edat té una clara 
incidència en el temps transcorregut des de la 
finalització dels estudis d’accés i fins a l’inici del 
Graduat, de manera que es passa d’un ventall que 
considerava deu anys el curs 2004-2005 a un de 
divuit. Així si el percentatge d’alumnes que accedi-
en al Graduat i que havien finalitzat els seus estudis 
de procedència dins els dos anys anteriors se situa-
va a l’entorn del 50%, ara aquest grup baixa per sota 
del 25%, en benefici d’una major diversificació en 
la que dominen els anys 2000 (el 10,87%), el 1999, 
1997 i 1988 (un 8,7% cadascú), el 1993 (6,52%) i ja 
valors entre el 4,35% i el 2,17% per  a la resta.

Centre de procedència

2. Els estudis

2.1. El Graduat

Estadístiques de l’alumnat del Graduat Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents

Primer curs
La matrícula de primer curs s’ha vist incrementada en 
un 53% en relació a l’any anterior. La distribució per 
sexes de l’alumnat retorna al predomini de la presèn-
cia femenina, que se situa en un 58%, davant el 42% 
de la masculina, alterant la tendència a l’equilibri que 
s’observava en els dos cursos anteriors. Pel que fa a 
la mitjana d’edat novament ha retornat a valors més 
alts, passant a situar-se en els 32 anys, davant els 28 
anys que presentava el curs anterior. 

Rangs d’edat

En relació als estudis de procedència cal remarcar 
el manteniment del predomini de la Història com 
la llicenciatura dominant (76,09%), però també 
una major diversificació en relació al curs ante-
rior, de manera que es passa de tres a nou especi-
alitats, tot i que en percentatges baixos en relació 
a la llicenciatura en Història. Així el segon valor 
correspon als estudis de Biblioteconomia, amb 
un 6,52%, seguits dels de Geografia (4,35%), i de 
Filosofia, Filologia, Dret, Turisme,  Informàtica i 
Humanitats, tots amb un valor del 2,17%.

La gràfica que ens mostra la distribució de l’alum-
nat per rangs d’edat evidencia el predomini del 
grup d’entre 25 i 29 anys, amb el 39,13%, però 
alhora posa de relleu una clara diferència en rela-
ció als alumnes que van accedir als estudis l’any 
anterior. Així, els segments dominants el curs 
2004-2005 (de 20 a 24 i de 25 a 29 anys) reculen 
quasi divuit punts en el primer cas i més de deu 
en el segon, en favor d’una distribució força més 
equitativa pel que fa als altres cinc segments, que 
es mouen en valors lleugerament superiors al 13% 
pel que fa a la franja entre els 30 i els 44 anys, 
mentre que per la de 40 a 44 anys augmenta fins 
a superar el 15% i el 10% a la de més de 45 anys. 
Les edats extremes corresponen als 23 i 58 anys.

Estudis

1. Organització i suport 
institucional i privat

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents és una institució adscrita a la 
Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant 
la Fundació UAB, la qual cosa li confereix una 
notable capacitat operativa, un marc adequat 
per assolir els seus objectius amb eficiència i, 
sobretot, un vincle orgànic amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Tal com es remarcava en 
els seus objectius fundacionals, enguany l’Escola 
ha assolit dur a terme un ampli ventall d’activitats 
en l’àmbit de la docència, l’assessoria, la consul-
toria i la recerca.
 
Paral·lelament, un dels actius més importants 
de l’Escola és la seva complicitat amb el sector 
professional i amb empreses i institucions públi-
ques. En aquest sentit, cal remarcar la continuïtat 
del suport decisiu de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya en tant que representació del col·lectiu 
professional i com a impulsora inicial del projecte, 
i del suport econòmic de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona que han permès la realització de 
pràctiques i beques remunerades a un grup d’es-
tudiants del Graduat Superior. També volem  
remarcar l’aportació de prestigioses empreses del 
sector; en concret de l’empresa Baratz, dedicada a 
la informatització dels arxius, Adocat dedicada a 
l’organització i custòdia d’arxius, Eypar, fabricant 
d’armaris compactes i El Periódico que dóna difu-
sió a les campanyes anuals de l’Escola. Tot aquest 
conjunt d’institucions i empreses conformen el 
Consell Assessor que es reuneix una vegada l’any 
per avaluar l’evolució de l’Escola Superior d’Arxi-
vística i Gestió de Documents i promoure projec-
tes de futur.

El centre on els alumnes han cursat els seus estu-
dis previs a l’accés al Graduat  correspon en un 
36,96% a la Universitat de Barcelona, seguida per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb un 30,43%. 
La Universitat de Girona representarà un 10,87% i la 
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de Lleida un 8,7%, mentre la resta (Universitat de 
Múrcia, de Granada, de les Illes Balears, Rovira i 
Virgili, UOC i UNED), se situen totes en un 2,17%.

Procedència geogràfica
En la procedència de l’alumnat s’observa un incre-
ment en relació al nombre de llocs d’origen que 
passa de 25 a 30 i mostra per tant una major diver-
sificació geogràfica, però alhora s’observa també 
un clar increment del nombre d’estudiants proce-
dents de Barcelona, que arriba a un total de 13, i 
una presència elevada dels municipis de l’entorn 
metropolità però que no s’incrementa en relació 
als cursos anteriors.

Lloc de procedència Nombre d’alumnes
Aitona 1
Badalona 1
Barcelona 13
Belianes 1
Blanes 1
Calonge 1
Cerdanyola del Vallès 1
Collbató 1
Esplugues de Llobregat 1
Figueres 1
Figuerola del Camp 1
Girona 1
Jesús – Tortosa 1
La Floresta 1
La Portella 1
Les Franqueses del Vallès 2
Lleida 3
Manresa 1
Massalcoreig 1
Mataró 1
Montgat 1
Olesa de Montserrat 1
Rubí 1
Sant Cugat del Vallès  1
Santa Eulàlia de Ronçana 1
Taradell 1
Terrassa 2
Torelló 1
Vielha 1
Canàries 1

Segon curs

A diferència del primer curs, la distribució per 
sexes de l’alumnat de segon curs presenta una 
lleugera majoria masculina (54%), davant la feme-
nina (46%) i una mitjana d’edat clarament inferi-
or: 28 anys. Les edats extremes corresponen als 22 
i als 45 anys.

Rangs d’edat

La distribució per rangs d’edat mostra un clar 
domini dels segments de 20 a 24 anys i de 25 a 29 
anys, que entre ambdós ocupen una percentatge 
de quasi un 74% de l’alumnat, amb un 23,9% pel 
primer i un 50% pel segon. El rang següent corres-
pon a la franja de 30 a 34 anys, amb un 10,87%, 
seguida de la de 35 a 39 (8,7%) i ja la de 40 a 44 
amb un 4,35% i de 45 o més anys amb un 2,17%.

Estudis

En relació als estudis de procedència, el nombre 
d’especialitats es limita a cinc, amb un domini acla-
parador de la llicenciatura en Història, amb un per-
centatge del 89,13%, davant d’altres com Humanitats 
(4,35%) o Filologia, Filosofia o Diplomatura en 
Treball Social, amb un 2,17% cada una.

Any de finalització dels estudis

La reducció de la mitjana d’edat dels alumnes es 
reflecteix també en el temps transcorregut entre la 
finalització dels estudis de procedència i l’inici 
del Graduat, de manera que majoritàriament se 
situa en dos anys. De fet pràcticament un 74% 
dels alumnes van finalitzar els estudis d’accés al 
Graduat entre 2001 i 2004.

Centre de procedència

Entre els centres on s’han cursat els estudis 
previs a l’accés al Graduat dominen clarament 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un 
46,65% dels alumnes, i la Universitat de Barcelona, 
amb el 26,09%, seguides de la Universitat de 
Girona i la Universitat Rovira i Virgili amb el 
6,52% cada una. La UNED representa un 4,35% i 
la resta (Universidad de Santiago, Universidad de 
León, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de 
Lleida i Universidad Complutense de Madrid) se 
situen just per sobre del 2% cada una.

Procedència geogràfica
En la procedència geogràfica, tot i mantenint-se 
el predomini de Barcelona i l’entorn metropolità, 
s’incrementa la diversificació, que manté el nom-
bre de municipis en 32 i amb presència d’estudi-
ants d’altres comunitats autònomes com Castella-
Lleó i el País Basc.

Lloc de procedència Nombre d’alumnes
Badalona 1
Badia del Vallès 1
Balaguer 1
Barcelona 7
Cabrils 1
Castellar del Vallès 1
Cerdanyola del Vallès 4
Coma-Ruga 1
Esparreguera 1
Girona 1
Granollers 2
Igualada 1
La Sènia 1
L’Hospitalet de Llobregat 1
Manresa 1
Mataró 2
Montmeló 1
Parets del Vallès 1
Pla de Santa Maria 1
Riells i Viabrea 1
Salàs de Pallars 1
Salt 1
Sant Feliu de Guíxols 2
Sant Joan de les Abadesses 1
Santa Perpètua de Mogoda 1
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Tarragona 1
Terrassa 3
Torelló 1
Tortosa 1
Vic 1
Castella-Lleó 1
País Basc 1

Professorat

Primer curs:
Nom i assignatura que imparteix

Antoni Borfo Bach, Arxiu General de la UAB
Sistemes de classificació i arxivament

Pilar Cid Leal, Dra. en Ciències de la Comunicació 
Gestió de la documentació i la informació a l’empresa

Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu 
Nacional de Catalunya
Fons i documents d’institucions i empresa

Marta Franch Saguer, Dra. en Dret
Introducció al Dret

Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial
Anàlisi i disseny de circuits administratius
Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver
Legislació i règim jurídic dels documents

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Fons i documents de l’Administració pública

Glòria Mora Cruanyes, Arxiu Municipal 
Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona
Mètodes de descripció i recuperació de documents

Miquel Rodríguez, Enginyer Tècnic en Informàtica 
de Sistemes. Executive MBA per La Salle
Óscar Tirvió, Institut Català de Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació

Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona
Introducció a l’arxivística

Segon curs:
Nom i assignatura que imparteix

Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB
Paleografia i diplomàtica

Carme Bello Urgellés, Estudi B2, restauració i 
conservació
Àngels Borrell i Crehuet, Estudi B2, restauració i 
conservació
Equipaments d’arxius i conservació de documents

Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric 
de la Ciutat
Gestió de Documents audiovisuals i gràfics

Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i 
Administracions Públiques
Avaluació Documental

Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de 
Catalunya
Sistemes de gestió documental

Josep Matas, advocat i arxiver
Règim jurídic d’accés als documents i a les dades

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu 
Màrqueting i dinamització cultural
Practicum 

Sònia Oliveras, Enginyera Informàtica. Ajuntament 
de Girona.
Gestió de Documents Electrònics

2.2. Formació de tercer cicle

El dia 3 de novembre, amb una interessant con-
ferència sobre història de la fotografia impartida 
per Bernardo Riego, es va iniciar la primera edició 
del Postgrau de Gestió de Documents Fotogràfics. 
El seu desenvolupament durant el curs 2005-2006 
va ser possible gràcies a l’organització i la col-
laboració de l’ESAGED, l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya, l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya i el Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge de Girona. Les sessions teòriques es van 
desenvolupar a les instal·lacions de la UAB-Casa  
Convalescència i les pràctiques a les aules i labo-
ratoris de l’IEFC. 

El postgrau respon a la coincidència d’objectius 
entre les diverses institucions per tal d’oferir una 
especialització tant en l’àmbit dels estudis arxivís-
tics com en el dels estudis fotogràfics. El programa 
del postgrau es va estructurar en cinc mòduls que 
abordaven aspectes teòrics, tècnics i pràctics per 
tal d’assolir un bon coneixement dels documents 
fotogràfics que cal gestionar arxivísticament. El 
postgrau es va desenvolupar gràcies a la partici-
pació de reconeguts professionals: E. Bertran, J. 
Boadas, R. Bullich, Ll-E. Casellas, S. Domènech, L. 
Foix, A. Fuentes, R. Gubern, D. Iglésias, P. Mainès, 
J. Matas, J. Naranjo, M. Nauguet, I. Navarro, J. 
Pérez, B. Riego, M. Santos, que van mostrar la 
qualitat dels seus plantejaments i experiències i 
que van col·laborar per assolir una correcta fusió 

entre els coneixements fotogràfics i els arxivístics 
que era un dels objectius del postgrau. 

L’èxit d’aquesta primera edició permetrà noves i 
millors convocatòries en un futur proper. 

2.3. Formació continuada

En aplicació del conveni signat amb l’Associació 
d’Arxivers de Catalunya, s’han dut a terme els 
següents cursos adreçats al sector professional 
d’arxivers catalans:
 
- La imatge digital com a document d’arxiu. Tarragona, 
8 i 15 de juny i Girona 28 de setembre del 2005.
 
- Normalització de documents de treball en admi-
nistracions públiques. Tarragona, 18 i 25 d’octubre 
i Lleida, 12 de desembre del 2005
 
- Tractament de les biblioteques dels arxius. 
Girona, 25 d’octubre i Barcelona, 15 de novembre 
del 2005.
 
- La propietat intel·lectual. Lleida, 8 de novembre 
i Girona, 22 de novembre de 2005. 
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Empreses Alumnes
Agencia Catalana de l’Aigua -
Ajuntament de Barcelona 
(Districte de l’Eixample) -
Ajuntament de Barcelona (Districte de Gràcia) 3
Ajuntament de Barcelona (Districte de St. Martí) 1
Ajuntament de Barcelona (Institut d’Educació) 1
Ajuntament de Barcelona (Serveis Generals) -
Ajuntament de Blanes 1
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès - 
Ajuntament de Girona - 
Ajuntament de Granollers 1
Ajuntament de Llagostera 1
Ajuntament de Manresa -
Ajuntament de Mollet del Vallès -
Ajuntament de Molins de Rei 6
Ajuntament de Palamós 2
Ajuntament de Salt -
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat -
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia -
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet -
Ajuntament de Tarragona 1
Ajuntament de Terrassa -
Ajuntament de Torredembarra -
ALCONCUSÍ, S.A. -
Arxiu General i Registre de la UAB 4 
Arxiu Històric de Sabadell 1
Arxiu Nacional de Catalunya 5
Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya -
Barcelona Regional -
Catalunya Ràdio -
Centre d’Estudis Ribagorçans 1
Consell Comarcal del Baix Llobregat 1
Consell Comarcal del Vallès Oriental 1
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra -
Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona 2
Consorci Localret 1
Consorci Ripollès Desenvolupament 1
Consorci Sanitària Parc Taulí – OALM – AHS 1
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 6 
Departament de Benestar i Família -
Departament de Cultura 6
Departament de Governació i 
Administracions Públiques 2
Departament de Justícia 6

3.1. Convenis institucionals

En els darrers temps, diverses universitats estrangeres 
havien manifestat el seu interès en establir convenis de 
col·laboració amb la voluntat d’aprofitar l’experiència 
adquirida per l’Escola en aquests quatre anys de funci-
onament normalitzat. Fruit d’aquests contactes, el mes 
de juny del 2006 es varen signar sengles convenis de 
col·laboració amb la Universidad de Michoacán, situ-
ada a la ciutat de Morelia (Mèxic), i amb la Escuela 
Mexicana de Archivos, de recent creació i emplaçada 
a Mèxic D.F. En el primer cas, es tracta de donar suport 
actiu a la formació de professionals per tal que puguin 
col·laborar activament en el  projecte de desenvolupa-
ment tecnològic dels arxius de l’estat de Michoacán, 
de manera que mitjançant l’acompliment de sis grans 
eixos d’actuacions es garanteixi la formació, l’intercan-
vi d’informació i la cooperació tècnica i professional. 
En el cas de la Escuela Mexicana de Archivos es tracta 
fonamentalment de promoure l’intercanvi de profes-
sors i alumnes, i la promoció d’accions de formació 
i d’informació tècnica i professional. Paral·lelament, 
s’ha anat avançant en la concreció d’un acord marc 
de col·laboració amb la Universitat de Còrdova 
(Argentina) que compta amb l’escola d’arxivística més 
antiga i de més tradició de Sudamèrica.

A nivell de Catalunya el Director General de la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona, el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de Sabadell i el Director del 
complex hospitalari Taulí de Sabadell signaren un 
conveni de col·laboració pel qual s’iniciava un projecte 
d’organització de l’Arxiu General d’aquesta rellevant 
institució hospitalària.  

3.2. Convenis de pràctiques

L’Escola, mitjançant la FUAB, ha signat 55 conve-
nis amb empreses i administracions públiques, de 
manera que ha possibilitat que 76 alumnes de primer 
i segon curs poguessin dur a terme pràctiques remu-
nerades en diversos arxius fomentant així una major 
inserció al mercat laboral. Del mes de setembre de 
l’any 2005 fins el setembre del 2006 s’han signat els 
següents convenis:

3. Cooperació amb    
institucions i empreses 

- Seminari sobre quadres de classificació unifor-
me. Barcelona, 15 i 29 de maig de 2006
 
- Protecció de dades de caràcter personal i arxius. 
Tarragona, 9 de maig i Barcelona, 21 de setembre 
de 2006.
 
- Conservació de vídeo i pel·lícules en format digi-
tal i analògic. Girona, 26 d’abril de 2006.
 
- Signatura digital i certificació digital. Lleida, 31 
de maig i Girona, 19 de juny del 2006.

2.4. Formació empresarial

Formació en gestió de documents i arxiu per a 
personal d’ajuntament i organismes que en depe-
nen, 16 hores. Diputació de Barcelona, 4, 6, 11 i 13 
d’octubre de 2005.

Formació en gestió de documents i arxiu per a 
personal dels organismes Autònoms Flor de Maig 
i Institut del Teatre, 1a edició, 18 hores, 4, 6, 11, 
13, 18 i 20 d’octubre de 2005.

Formació en gestió de documents i arxiu per a 
personal dels organismes Autònoms Flor de Maig 
i Institut del Teatre, 2a edició, 18 hores, 25 i 27 
d’octubre i 3, 8, 10 i 15 de novembre de 2005. 

Formació en gestió de documents i arxiu per a 
personal de la Diputació de Barcelona, 16 hores. 
Diputació de Barcelona, 17, 19, 24 i 26 d’octubre 
de 2005.

Formació en gestió de documents i arxiu per a per-
sonal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 
16 hores. Diputació de Barcelona, 2, 9, 16 i 23 de 
novembre de 2005.

Formació en gestió de documents i arxiu per a 
personal subaltern de la Diputació de Barcelona, 
12 hores. Diputació de Barcelona, 1, 3, 6 i 8 de 
març de 2006.
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En aplicació del Pla de Comunicació, l’Escola ha 
difós la seva oferta docent al Saló de l’Ensenya-
ment i al Saló Futura, ha participat en les Jornades 
de Portes Obertes de la Universitat Autònoma i 
ha procedit a presentar els seus estudis a diverses 
facultats i departaments universitaris. També ha 
continuat la tramesa dels seus opuscles de difusió 
als arxius, associacions i col·legis professionals, i 
mitjançant els espais web de la pròpia Escola i de 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya ha mantin-
gut un contacte fluid amb el sector professional.
 
Així mateix, el dia 27 d’octubre del 2005 es va 
procedir a la inauguració oficial del curs acadè-
mic 2005-2006 amb una conferència impartida pel 
Dr. Gabriel Cardona, professor de la Universitat de 
Barcelona i historiador militar que dissertà entorn 
de “Els fons militars en arxius espanyols”. En el 
mateix acte es procedí al lliurament de diplomes 
a la segona promoció de Graduats Superiors en 
Arxivística i Gestió de Documents a un total de 34 
alumnes. L’acte comptà amb l’assistència de cent 
setanta persones.
 
Finalment, remarcar que l’Escola fou convidada 
a presentar una ponència entorn de l’Ensenya-
ment de l’arxivística i l’espai europeu d’Educa-
ció Superior en el marc de la setena Conferència 
Europea d’Arxius, celebrada a la ciutat de Varsòvia 
els dies 18-20 de maig de 2006. 

5. Difusió i Promoció4. Projectes 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 1
Departament de Presidència 1
Departament de Salut  3
Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació 9
Endesa Distribución Eléctrica  1
Escola d’Administració Pública de Catalunya 2 
Fundació Gran Teatre del Liceu 2
Intel·ligència Documental, S.L.  -
Institut Municipal de Cultura i 
Esports de Terrassa -
Museu Nacional d’Art de Catalunya -
National Archives of Ireland -
Universitat Politècnica de Catalunya 2
Universitat Pompeu Fabra -

Enguany s’ha continuat treballant en la continu-
ïtat dels tres projectes de recerca i col·laboració 
endegats d’ençà de l’any 2004. En primer lloc en 
el projecte d’investigació sobre la problemàtica 
dels fongs i altres microorganismes en el patrimo-
ni documental conjuntament amb el departament 
de Sanitat i Anatomia Animal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Subdirecció General 
d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, l’Arxiu 
Municipal de Barcelona, l’Institut Químic de Sarrià 
de la Universitat Ramon Llull i les empreses Gestior 
Químics i Estudi B2. A banda del seguiment dels 
estudis de les condicions d’emmagatzematge dels 
dipòsits de l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu 
Històric de Girona, l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona i l’Arxiu Municipal Administratiu de 
l’Ajuntament de Barcelona, s’ha continuat la redac-
ció dels diversos protocols per tal de proposar una 
metodologia de treball homologable i en sintonia 
amb les directives més recents en la matèria.
 
Segonament, s’ha pogut donar un impuls al pro-
jecte de digitalització de documents històrics mit-
jançant el desenvolupament d’un sistema avançat 
de reconeixement òptic de caràcters especialment 
dissenyat per a l’anàlisi de documents manuscrits 
de caire històric. Així s’ha procedit a la digitalit-
zació de la sèrie d’expedients de frontera del fons 
del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona 
(1940-1976) en un total de 793 capses d’expedients 
originalment en suport paper (93 metres lineals). Es 
tracta d’una sèrie d’una rellevància excepcional 
en la mesura que conté informació sobre persones 
detingudes o controlades en passar per la frontera 
francesa (pas clandestí, autoritzacions especials, 
etc.). En concret, abunda la informació sobre la fugi-
da i pas clandestí de frontera per part de refugiats 
de la Guerra Civil espanyola i d’estrangers, majo-
ritàriament europeus,  que fugien de la persecució 
nazi. Actualment s’ha finalitzat la digitalització i es 
comença el procés d’anàlisi de la documentació. Els 
impulsors d’aquest projecte són l’ESAGED, el 
Centre de Visió per Computador de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i el Departament de Cultura 
de la Generalitat mitjançant  l’Arxiu Històric de 
Girona i la Subdirecció General d’Arxius.

En darrer terme, alumnes de l’Escola han parti-
cipat activament en el projecte d’organitzar els 
arxius públics de la ciutat marroquina de Fes. 
Aquest projecte, liderat per l’organització no 
governamental Arxivers sense Fronteres, compta 
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la 
Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat i la 
Comuna i la Universitat de Fes.




